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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 
ية على أعدائهم واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني

  .إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجداً  *وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً (: قال تعاىل

أُولَئك يجزونَ  *ماماً والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِ( ... أن يقول جل امسهإىل )وقياماً
  )الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسالماً

 اآليـة وهناك اطاران عامان للبحث يف هذا املقطع من  )واجعلْنا للْمتقني إِماماً(حول قوله تعاىل  بإذن اهللا تعاىل وراحلديث يد
  :الشريفة

 .اهللا تعاىل  بأذناطار عقدي سنتناول بعضه يف هذه احملاضرة  -١
 .تيسر يف االسبوع القادم ان شاء اهللا تعاىل سنتناوله ان ، عملي منهجي تربوي اخالقي سياسي اقتصادي اجتماعياطار -٢

  !دراسة مسيحية عن حتريف القرآن الكرمي
وقد بعث يل احد االخوة االفاضل اخريا  ،مما استدل به البعض على نظرية حتريف القران الكرمي الشريفة اآليةان هذا املقطع من 

الظـاهرة  بالكثري من روايات الفريقني  ،على حتريف الكتابيها فدراسة مفصلة ذكر بان بعض املواقع النصرانية املسيحية استدلت 
  .حتريف القران العزيز على

 ،وامنا اجلديد ان الطرف االخر املغرض يطور اساليبه يف اهلجوم ويطور شـبهاته ، اجلديد باألمر ليستدعوى حتريف القران ان 
ومسؤولية العلمـاء  ، وهذه مسؤولية احلوزة العلميةطلوب، باملستوى امل ونتصدى للدفاع، تطوير يف اهلجوم نرصد كلوعلينا ان 

  .االفاضل
  !إمجاع املسلمني على حتريف الكتاب: دعوى النصراين

الكثري من روايات الفريقني  مبين على استقراءعشرات الصفحات هذه الدراسة املؤلفة من يف  املذكوراجلديد املزعوم والتطوير 
  .ران الكرمي حمرفاليت تدل ـ كما يقول ـ على ان الق

هو االمجاع : واجلامع، من املسلمني يتهم الطرف االخر بالقول بالتحريف وبالعكس كل طرفان : هواجلديد  اإلشكالووجه 
  .على القول بتحريف الكتاب

ن بتحريف الكتـاب أل والشيعة يقولون ان السنة يلتزمون ويعتقدون ،  ينقسمون اىل شيعة وسنةان املسلمني: توضيح االشكال
  .االلوف من روايام تقول بتحريف القران

  .٢روايام أقل من ذلك بكثريان بينما الشيعة ف، تدل ـ حسب الزعم ـ على حتريف الكتاباليت  ١مئات الرواياتان هلم  إذ
صـيات  مع قطع النظر عـن اخلصو ، اما جممعان على حتريف الكتابان املهم ان اجلامع بني الطرفني : يقول هذا املستشكل 

  .عدم مقبولية ادلة كل فريق عند الفريق االخرووالنقاش واالخذ والرد بني الطرفني 
  ال إمجاع -١

                                                             
  .وقيل ان روايام بلغت حوايل أربعة آالف رواية - ١
 .قيل حوايل أربعمائة، وقيل أكثر من ذلك - ٢
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  :صغرى وكربى ،وهن من بيت العنكبوتهذا االستدالل ا

، على رمي كافة اهل العامة بالقول بتحريف الكتاب العزيـز  يف املقام اذ ليس كل الشيعة جممعونفال امجاع : ما الصغرىا -١
 .ما انه ليس كافة اهل العامة قد اطبقوا على رمي الشيعة بتهمة حتريف الكتابك

فال امجاع علـى   ،ان الكثري من الشيعة وعلمائهم قالوا ذلك عنهم والكثري من أولئك قالوا ذلك عنا: بل من الصحيح ان يقال
  .االمر املدعى من حترف الكتاب

  بهاخللط بني القول بالتحريف وبني رمي اآلخر  -٢
ال علـى  ) االام ( فانه امجاع على ، على فرض وجود االمجاع ؛ ألنههناك خلط كبري قد حدث: فنقول : كربىالواما  -٢

 .هالن االام قد يطابق للواقع وقد اليطابق!! ؟واين هذا من ذاك) التحريف(
  ..، ال قول املتهم وال قول املتهميستلزم القول بتحريفهبتحريف القران ال  بانه يقولفان اام احد الطرفني لالخر 

اذن اليوجد امجاع على ، وبينهما فرق كبري )الثبوت(من عامل ) القول بالتحريف(بينما  )االثبات( عامل يدخل يف خانة )االام(و
أمر آخر ال يدل  على تبادل االام، لكن أي اام هو الصادق، أو كالمها غري صحيح؟ ذلكإمجاع : ، بل غاية األمرحتريف الكتاب

 .عليه صرف االام
ان هذ االستدالل ينقض نفسه بنفسه ؛ اذ ان اام هذا الطرف لطرف االخر بالقول بتحريف الكتاب يعين : ميكن القولبل انه 

  .هذا مثلبة للطرف االخر واال ملا عد، انه غري ملتزم به
  !!عن االمجاع على رفضه وانه ال حتريف يف املقامان نفس هذا االمجاع املدعى على االام يكشف : ومعىن ذلك

  )حمفوظيته(و) اعجازه(الكتاب و) حجية(على  ١إمجاع الكل
تدل ـا علـى حتريـف    سيقد اليت  اآلياتنتوقف عند احدى ، مع قطع النظر عن هذه الشبهة اليت اعتربناها مدخال للبحثو

الذي سيظهر فيه وجه جديد للدفاع ، اليها بعضا اخرا مما مل يذكروه ونضيف، املذكورة يف املقاموسنذكر بعض االجوبة ، الكتاب
ومعىن ذلك ان النصراين املسـيحي ال  ، )الكتاب يف دائرة خاصةيف حتريف (بوجود  علماء الذين التزموا ظاهراالحىت عن االقلية من 

زمه بان االجنيل ليس نل لنا ان لكننا ،ليس حبجةحيث انه حمرف ف هؤالء االقلية ويدعي ان القران الكرمي حىت على يستطيع ان حيتج
  .ايضاالتوراة ليست حبجة وان ، حبجة

، غري حمفـوظ او انه  غري معجزكما انه ـ أي املسيحي ـ اليستطيع ان يلزم االقلية من القائلني بالتحريف ظاهرا بان القران   
  :وهذه ثالث امور رئيسية هي مورد الرتاع وهي 

 . حجية القران )١
 . لقراناعجاز ا )٢
 .حفظ القران )٣

، معجزوانه ، حجةيف بعض املواطن اخلاصة فانه أي اجلملة يف بتحريف الكتاب  قوهلاحىت على راي االقلية على فرض : فنقول
  .حىت على هذا الرأي كما سيجيء )إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ( تامةالشريفة  واآلية.. حمفوظوانه 

  بعض الروايات املستدل ا على التحريف
   .مث نقوم بدراستها وبلورة الرؤية جتاهها اا تقول بالتحريف حبسب الظاهر اليت يبدوبعض الروايات ننقل وال بد ان 

                                                             
  .أي حىت القائل بتحريف الكتاب - ١
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  ربهان يف تفسري القرانلفقد ورد يف كتاب ا

: قيل له !!لوا اهللا عظيما ان جيعلهم للمتقني ائمة؟قد سا: قرىء عند ايب عبد اهللا عليه سالم اهللا فقال... علي بن ابراهيم عن
الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعني : امنا انزل اهللا) السالمالصالة و عليه(رسول اهللا؟ قال  يا ابنكيف هذا 

  ١"واجعل لنا من املتقني اماما
  )متقني إِماماًواجعلْنا للْ(املوجودة يف املصحف الشريف  اآليةبينما 

: قـال  )واجعلنا للمتقني إماما(عن كتاب تأويل اآليات الظاهرة بسنده عن أيب بصري قلت أليب عبد اهللا رواية اخرى كما روى 
  "وايانا عىن بذلك ) واجعل لنا من املتقني اماما: (امنا هي"  ٢لقد سألت ربك عظيما

وهو كـذاب   يرالسيااىل امحد بن حممد  أغلبها ينتهيإذ ضعيفة السند  تابان أغلب الروايات الواردة حول حتريف الك: نقول
يف التبيان ) قدس سره(مثل الشيخ الطوسي ظاهراً صحتها بىن على وقد ، نعم بعض الروايات صحيحة السند، ٣وضاع ال كالم فيه

  ٤"تقني اماماواجعل لنا من امل: ويف قراءة اهل البيت : "ففي خصوص هذه اآلية قال
  االحتماالت واألقوال الستة: واباجل

، واخرى خناطب املخـالف املستشـكل  ، تارة خناطب املسيحي املستشكل: نقول اجلواب عن هذه الشبهة؟ حوللكن الكالم 
ان املسيحي : وسنقول عليها بامجعها، وبني ما ال نقبله، ل يف طريقة معاجلة هذه الروايات بني مانقبلهاوهناك ستة حمتمالت بل اقو

  .حبفظ غيب اهليحمفوظا او انه ليس معجزا او انه ليس  حبجةاليستطيع ان حيتج علينا بان القران ليس 
  نزول القرآن على سبعة أحرف، ثبوتاً -١ :االقوال

 انه اختالف او حتريف هو يف الواقـع قـراءات   وما يتراءى، نزل القران الكرمي يف عامل الثبوت والواقع على سبعة احرف )١
 .نزلت يف فترات متعاقبةتلفة ووجودات خم، متعددة

صلى اهللا عليه عن رسول اهللا : "وهذا الراي يتبناه الكثري ان مل نقل االكثر من علماء العامة فقد روى البخاري ومسلم والطربي
  " فراجعته فلم ازل استزيده فيزيدين حىت انتهى اىل سبعة احرف ،اقراين جربئيل على حرف: انه قال وآله

  . النتوقف عندها االن) سبعة احرف(تفسريات لـ عشرة وهناك 
اىل املسـيحي ـ ان    نفـرغ الثبوت والواقع متعدد فال يستطيع املخالف ـ وكالمنا االن معه حـىت   ان ف: فحسب هذا الراي

عشر مرات حسب  مرتني او ثالث مرات او سبع مرات اوـ الن القران نزل ـ على هذا الراي    ؛يستشكل على الشيعي االمامي
فانه على حسب هذا  ،٦اكثر من ذلك حىت او - ٥لبعض اآليات اثنني وعشرين مرة حسب قراءات اخرى حىت او ،القراءات العشر

يف كل قراءة تارة ذا الشكل واخرى بذلك الشكل لوجود فائدتني خمتلفتني  صلى اهللا عليه وآلهالراي نزل جربائيل على رسول اهللا 
خطاب عام لكل املؤمنني لكي يعرفوا كيف خياطبوا الرب وما ) اًمامإواجعل لنا من املتقني (مثل ، وجهمنها، مثالً  منهما أوكلٍ فل

وموقعهم  لكي نعرف قدرهم وقيمتهم )صلوات اهللا وسالمه عليهم(فهي خاصة م  )واجعلْنا للْمتقني إِماماً(اما ، الذي يطلبونه منه

                                                             
 .٩٣ص ٢تفسري القمي ج - ١
 .٢٤ح ٣٨٤ص ١تأويل اآليات الظاهرة ج - ٢
 .الرواية كثري املراسيل جمفواحلديث فاسد املذهب ضعيف : قال النجاشي والطوسي - ٣
 .٧٤سورة الفرقان اآلية  ٥١٢ص ٧التبيان ج - ٤
  .!إذ قرأت باثنني وعشرين وجهاً) وعبد الطاغوت(وهي كلمة  - ٥
  !وجهاً ٣٠أكثر من ) أف(إذ يف كلمة  - ٦
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  .حبسب مبناه هذافالكل متعقل فال يستطيع العامي ان يستشكل علينا ، ائط بيننا وبينه تعاىلمن الرب وكوم الوس

استشكال املسـيحي  قد يكون خمرجاً هلم من نعم التزام العامة به ، هيف ردت صحيحة هذا الراي لوجود رواياحنن نقبل  النعم 
  .١وإن وردت عليهم إشكاالت أخرىالعام بتحريف الكتاب العزيز 

ان القران واحد نزل من عند واحد " ) عليه السالم (من طرقنا روايات صحيحة منها صحيحة زرارة عن ايب جعفر  تقد وردف
  ."ولكن االختالف جييء من قبل الرواة 

  نزول القرآن على حرف واحد، وسائر القراءات ممضاة -٢
وهو : وئي كما يف البيان واخرون وتدل عليه الروايات وهو ما يقبله الكثري من علماء الشيعة منهم السيد الوالد والسيد اخل )٢

 .القران نزل على حرف واحد ان 
  .)واجعل لنا من املتقني اماما(او بـ) واجعلنا للمتقني اماما(ومعىن ذلك ان القران اما ان يكون قد نزل بـ

حبسب  يس حبجة وال معجزا وال حمفوضافهو ل؛ يدعي علينا اننا نقول بتحريف القرانإذ وهنا تربز مشكلة استشكال املسيحي 
  .زعمه

هذه القراءة املوجودة يف املصحف الشريف وان خالفت اجازوا وامضوا ) صلوات اهللا تعاىل عليهم(ان االئمة  :يف اجلوابنقول 
 االخـرى املعروفة  امضوا القراءة) صلوات اهللا تعاىل عليهم(فان االئمة  الظاهرة يف وقوع تغيري حىت على فرض القول ا، الروايات
  .، كما سيأيتجماله وميدانهله ذلك اذ ان ، تلك أو العكسمع قطع النظر عن التعارض وترجيح هذه على وذلك 

هناك جهة مرجعية من قبل اهللا سبحانه وتعاىل وهم اهل البيـت  ان اما القراءة الثانية ف ،ان القراءة احلقيقية واحدة :وبتعبري اخر
يف هـذه القـراءات    اًظاهري حكماًهناك  ان أي ،يف مرحلة الظاهر تلك القراءة وهذه اجلهة قد امضت) مصلوات اهللا تعاىل عليه(

  .إذاًفال مشكلة من هذه اجلهة  ،املوجودة
يف الصالة وخارج الصالة على اا من القران الكـرمي  يقرأ بكل منها هذه القراءات ممضاة وباستطاعة املسلم ان  ان: واحلاصل

  .ر علماء الفريقنيكما هو مشهو
بل امضـوها  ، مل يردعوا عنها) صلوات اهللا تعاىل عليهم(عامة القراءات املوجودة يف زمن االئمة املعصومني  ان: وصفوة القول

  .بامضاء عام
  .ان هناك جهة مرجعية اعطت احلجية الظاهرية هلذه القراءات املتعددة: ومعىن ذلك

االجنيل ضاع فترة مـن  فان ـ كما هو الواقع  ـ حريف  ـله فاالشكال يرد عليه بالتبينما مشكلة االجنيل انه الجهة مرجعية 
  .، كما سيأيت تفصيلهبان هذا هو االجنيل واادعو، مفيما بعد بامسهاالجنيل  مسواشخاص أظهر مث الزمن تقدر باملئات من السنني 

هذا من جهة، ومن  )عليه السالم(ا مما نزل على املسيح ىن لنا ان نعرف ان هذوبالتاىل أ، ان سلسلة االسناد منقطعة :ومعىن ذلك
  .على هذا املوجود كلّا أو بعضاًمل تكن هناك جهة مرجعية معينة عندهم من قبل اهللا لتضفي احلجية جهة أخرى فانه 

 ة من قبل اهللا تعاىللوجود جهة مرجعية معصومة مسددة منصوبلعدم انقطاع إسناده أوالً و يرد على القران الكرمي ملبينما هذا 
  .ثانياً ٢أمضت القراءات

كل من قرأ : عن التوحيد فقال عليه الصالة والسالمسالت الرضا : "ففي كتاب عيون اخبار الرضا عن عبد العزيز بن املهتدي
                                                             

 ).البيان يف تفسري القرآن(الحظ  - ١
على مالزمة القران للعتـرة وبـالعكس، وحـث    )صلى اهللا عليه واله(ملا كان حجة على الناس، االمر الذي يفسر تأكيد النيب االكرم ، عهلوال امضاء املعصوم للقران بامج - ٢

  ).املقرر(املسلمني على التمسك بالثقلني اىل يوم القيامة 



 هـ١٤٣٤رجب  ١٨األربعاء ................................................ )١٦٢(دروس يف التفسري والتدبر 
ولذا سأل معهودة  متعددة كانت ومعىن ذلك ان القراءات( قلت كيف نقرأها؟، وأمن ا فقد عرف التوحيد) قل هو اهللا احد(

: قال) جود اربع قراءات فيهااو غري ذلك لو... ، وكُفؤاًكُفُوا، كُفْوا، : من السؤال كيف نقرأها أي على أية قراءة ولعل مقصود
  "كما يقرأ الناس

يضر باي وجه  ال يف القراءات، عندنا، وسيايت ان هذا االختالف مثل هذه القراءات أمضتومعىن ذلك ان هناك جهة مرجعية 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ (قوله تعاىل ما جاء يف مثل  ١بل هي إضافات ومكمالت ال مبسالة عقدية وال حبكم شرعي هالوجو من

كيف علي(تضيف  الرواياتوبعض  )إِلَي(  
نعـم   ،ضر حبجية االية الشريفةي ال فانه، من الترتيل او من التاويل) يف علي(سواء كانت  إذ حجةوبكونه  يضر باملعىن الوهذا 

 ،بالروايـات استدالله يعضد  أو احتياجه إىل ان حتجاجهوقوة ا باآليةوقوة احتجاج هذا الطرف واكتفاءه  بالوضوح واخلفاءيضر 
  .بإذن اهللا تعاىل ل االربعة االخرىااىل االقو فيها نتطرق وسوف.. وللحديث تتمة

 لى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينواخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وص

                                                             
 .خيل حبجية املوجود من اآلية وهي هامة جداً سواء أكانت من الترتيل أو من التأويل، إال ان الكالم ان حذفها ال - ١


